
ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ 2θσ ΔΙΑΧΟΛΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ERASMUS+ TOY 

ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΒΑΜΟΤ  

ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΟΝ ΒΑΜΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ 

Η δεφτερθ διαςχολικι ςυνάντθςθ του προγράμματόσ μασ "Young Entrepreneurs Sustaining 

the Earth" ζλαβε χϊρα ςτον Βάμο Αποκορώνου το διάςτθμα από 3 ζωσ 7 Φεβρουαρίου 2020. 

τόχοσ τθσ 2θσ κινθτικότθτασ ιταν ‘’θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων αυτογνωςίασ’’. ε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

εβδομάδασ οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ μακθτζσ/τριεσ και κακθγθτζσ/τριεσ πραγματοποίθςαν 

δραςτθριότθτεσ προςεκτικά ςχεδιαςμζνεσ για τουσ ςτόχουσ του ζργου, το οποίο καλφπτει τισ 

περιοχζσ τθσ Εκπαίδευςησ και Μάθηςησ, τησ Επιχειρηματικότητασ, τησ Κλιματικήσ Αλλαγήσ, τησ 

Αειφορίασ, τησ Κοινωνικήσ Ένταξησ καθώσ και των νζων Τεχνολογιών. Παρακάτω αναφζρονται οι 

δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιικθκαν και οι ςτόχοι που επιτεφχκθκαν. 

1θ θμζρα - Δευτζρα 3 Φεβρουαρίου 2020:  
Κακθγθτζσ και μακθτζσ τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ, υποδζχκθκαν κακθγθτζσ/τριεσ και 

μακθτζσ/τριεσ των ςυμμετεχουςϊν ςχολικϊν μονάδων ςε μία όμορφθ και εγκάρδια τελετι 
υποδοχισ. τθ ςυνζχεια μακθτζσ και μακιτριεσ του ςχολείου μασ παρουςίαςαν παραδοςιακοφσ 
χοροφσ με μουςικι ςυνοδεία ςυμμακθτϊν τουσ μουςικϊν.  

Κατόπιν οι αποςτολζσ πιγαν ςτο Δθμαρχείο Αποκορϊνου όπου τουσ υποδζχκθκε ο Διμαρχοσ, 
τουσ καλωςόριςε και τουσ μίλθςε για τον Αποκόρωνα, τισ αςχολίεσ των κατοίκων, τισ παραγωγικζσ 
δυνατότθτεσ του τόπου και τισ επιχειρθματικζσ προοπτικζσ που υπάρχουν.  

Ακολοφκθςε ομιλία από τον πρόεδρο του υνδζςμου Ενϊςεων Αγροτουριςμοφ Ελλάδασ κφριο 
Νίκο Φραντηεςκάκθ ςχετικά με τον αγροτουριςμό ωσ μία μορφι επιχειρθματικότθτασ θ οποία 
ςυνειςφζρει ςτθν αειφορία. 

Κατόπιν ςτουσ μακθτζσ/τριεσ δόκθκαν προσ ςυμπλιρωςθ ερωτθματολόγια μζςω των οποίων 
υλοποιικθκε θ προγραμματιςμζνθ διαδικαςία ‘’SWOT ANALYSIS’’ θ οποία ςτόχο ζχει τθν ανάπτυξθ 
τθσ αυτογνωςίασ ςτουσ μακθτζσ/τριεσ.  

                         
 



2θ θμζρα – Σρίτθ 4 Φεβρουαρίου 2020:  
Σο πρωινό πρόγραμμα τθσ δεφτερθσ θμζρασ ξεκίνθςε με δφο παρουςιάςεισ ςχετικά με τα 

μακθματικά ςτθν κακθμερινι μασ ηωι.  
τθ ςυνζχεια όλοι οι μακθτζσ και μακιτριεσ χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και αςχολικθκαν με ζνα 

εργαςτιριο μζςω του οποίου καταςκεφαςαν μοτίβα ςτθριηόμενοι ςε γνϊςεισ που αφοροφν τα 
κανονικά πολφγωνα. Κάκε ομάδα με τα μοτίβα τα οποία καταςκεφαςε ζφτιαξε ζνα ζργο τζχνθσ το 
οποίο εκτζκθκε ςε όλεσ τισ ομάδεσ.  

Αφοφ ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία, όλεσ οι αποςτολζσ αποχϊρθςαν κατευκυνόμενεσ ςτθν 
Αρχαία Απτζρα, όπου ξεναγικθκαν από μακθτζσ μασ ςτον αρχαιολογικό χϊρο. τθ ςυνζχεια όλεσ οι 
ομάδεσ αςχολικθκαν με ζνα μακθματικό πρόβλθμα που τουσ τζκθκε ςτο χϊρο του αρχαίου κεάτρου. 
Σουσ ηθτικθκε να υπολογίςουν πόςουσ κεατζσ χωροφςε το κζατρο όταν ιταν γεμάτο, τον καιρό τθσ 
ακμισ του. Για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ αυτοφ δόκθκαν ςτισ ομάδεσ των μακθτϊν φφλλα 
εργαςίασ τα οποία είχαν προετοιμαςτεί από το ςχολείο υποδοχισ. Με αυτό τον τρόπο οι μακθτζσ 
εφάρμοςαν απλζσ μακθματικζσ γνϊςεισ ςε ζναν αρχαιολογικό χϊρο, και θ αλικεια είναι ότι το 
απόλαυςαν. 

Μετά από το μεςθμεριανό φαγθτό οι αποςτολζσ ζκαναν ζναν περίπατο ςτθν παλιά πόλθ των 
Χανίων και οι φιλοξενοφμενοί μασ γνϊριςαν ςθμεία τθσ πόλθσ με ιδιαίτερο ενδιαφζρον.  

 



 
 
3θ θμζρα - Σετάρτθ 5 Φεβρουαρίου 2020:  
Η τρίτθ θμζρα ιταν αφιερωμζνθ ςε κεατρικά δρϊμενα των 10 με 15 λεπτϊν τα οποία 

αναφζρονταν ςε επαγγελματικζσ επιλογζσ. Όλεσ οι ομάδεσ είχαν προετοιμάςει τα κεατρικά  τουσ 
ζργα τα οποία παρουςίαςαν ςτο ςχολείο υποδοχισ.   

Μετά τθν παρουςίαςθ των κεατρικϊν υλοποιικθκε θ διαδικαςία ανατροφοδότθςθσ των 
μακθτϊν, μζςω ερωτθμάτων και ςυηιτθςθσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ. τθ ςυνζχεια δόκθκαν ςε όλουσ 
τουσ μακθτζσ που πιραν μζροσ ςτισ παρουςιάςεισ των κεατρικϊν δϊρα για τισ επιτυχείσ τουσ 
παραςτάςεισ.  

Αφοφ ολοκλθρϊκθκε το πρωινό πρόγραμμα, όλεσ οι ομάδεσ περπάτθςαν ςτθν παλιά γειτονιά 
του Βάμου και γνϊριςαν, ζςτω και για λίγο, το χωριό ςτο οποίο δραςτθριοποιείται το ςχολείο μασ. 



 
 
4θ θμζρα - Πζμπτθ 6 Φεβρουαρίου 2020:  
 Σθν τζταρτθ θμζρα οι ομάδεσ επιςκζφκθκαν το Ηράκλειο, όπου βρίςκεται ο 

αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Κνωςοφ, ο οποίοσ ιταν το κζντρο του Μινωϊκοφ πολιτιςμοφ. Εκεί είχαν μία 
επίςθμθ ξενάγθςθ ςτο χϊρο θ οποία τουσ ταξίδεψε ςτον χρόνο. τθ ςυνζχεια επιςκζφτθκαν το 
αρχαιολογικό μουςείο τθσ πόλθσ, ςτο οποίο ξεναγικθκαν, και κατόπιν περιθγικθκαν ςτο ιςτορικό 
κζντρο τθσ πόλθσ του Ηρακλείου. 

Σο απόγευμα, γυρίηοντασ πίςω ςτα Χανιά, επιςκζφκθκαν το Ρζκυμνο το οποίο επίςθσ είναι 
πόλθ ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ, και περιθγικθκαν ςτουσ δρόμουσ τθσ παλιάσ πόλθσ.  



 
  
5θ θμζρα - Παραςκευι 7 Φεβρουαρίου 2020:  
Σθν τελευταία μζρα το πρωί, λόγω τθσ διαρκοφσ βροχόπτωςθσ, δεν πραγματοποιικθκε θ 

δενδροφφτευςθ που ιταν προγραμματιςμζνθ, θ οποία όμωσ κα πραγματοποιθκεί λίγεσ μζρεσ 
αργότερα αφοφ ςτεγνϊςει το ζδαφοσ και μπορεί να υλοποιθκεί. ε αυτιν κα πάρουν μζροσ όλοι οι 
μακθτζσ οι οποίοι ενεπλάκθςαν ςτο project κατά τθ διάρκεια τθσ δεφτερθσ κινθτικότθτασ.  

Σο πρόγραμμα ξεκίνθςε με τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων τθσ ανάλυςθσ από τα 
ερωτθματολόγια που ςυμπλθρϊκθκαν τθν πρϊτθ θμζρα (SWOT). 

τθ ςυνζχεια δόκθκαν ερωτθματολόγια ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ, μζςω των οποίων 
γίνεται θ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ τθσ δεφτερθσ κινθτικότθτασ θ οποία οργανϊκθκε από το Γενικό 
Λφκειο Βάμου. 

Ακολοφκωσ οι μακθτζσ δθμιοφργθςαν ζργα μζςω των οποίων, ηωγραφίηοντασ, παρουςίαςαν 
τισ προςωπικότθτζσ τουσ. Σα ζργα ςτθ ςυνζχεια εκτζκθκαν και υλοποιικθκε διαδικαςία 
ανατροφοδότθςθσ μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν. 

Σζλοσ ζγινε θ τελετι λιξθσ τθσ δεφτερθσ κινθτικότθτασ, κατά τθν οποία απονεμικθκαν ςε 
όλουσ πιςτοποιθτικά ςυμμετοχισ. 



                
 

               
 



 
 
Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ  τθσ 2θσ διαςχολικισ ςυνάντθςθσ, οι μακθτζσ/τριεσ ανζπτυξαν 

δεξιότθτεσ, βελτίωςαν τισ ικανότθτζσ τουσ, ζμακαν για  διαδικαςίεσ ανάλυςθσ των προςωπικών 

τουσ δυνατοτιτων (SWOT), υλοποίθςαν εργαςτιριο για τθν εμπλοκι των μακθματικών ςτθν 

κακθμερινότθτα ςυςχετίηοντασ τισ κετικζσ επιςτιμεσ με ζναν αρχαιολογικό χώρο, εφαρμόηοντασ 

τισ γνώςεισ τουσ εκτόσ τθσ αίκουςασ διδαςκαλίασ, δθμιοφργθςαν κεατρικά δρώμενα 15΄, πιραν 

μζροσ ςε εργαςτιρια των οποίων τα αποτελζςματα εκτζκθκαν, υλοποίθςαν διαδικαςίεσ 

αξιολόγθςθσ και ςυμμετείχαν ςε διαδικαςίεσ ανατροφοδότθςθσ. Επιπλζον εξάςκθςαν τισ γνώςεισ 

τουσ ςτθν Αγγλικι γλώςςα κακώσ ιρκαν ςε επαφι με μακθτζσ/τριεσ άλλων χωρών, γνώριςαν τα 

ικθ και ζκιμά τουσ. Επίςθσ θ εβδομάδα αυτι ιταν μία πολφτιμθ εμπειρία για μακθτζσ μασ και τισ 

οικογζνειζσ τουσ κακώσ μζςω τθσ φιλοξενίασ μακθτών ςτισ οικογζνειεσ, επιτεφχκθκε ζνασ ιδιαίτερα 

ςθμαντικόσ ςτόχοσ του ERASMUS+ : να γίνουν όλα τα ςχολεία τθσ Ευρώπθσ μία κοινότθτα. 

 


